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Rozhodnutie o žiadosti
Ministerstvo vnú tra SR rozhodne o ž iadosti o udelenie š tá tneho obč ianstva SR najneskôr do 24 mesiacov od doručenia žiadosti.
Nadobudnutie štátneho občianstva
S tá tne obč ianstvo Slovenskej republiky sa nadobú da prevzatím listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky. Listinu o udelenı́ š tá tneho obč ianstva Slovenskej republiky odovzdáva
obvodný ú rad v sı́dle kraja po zložení sľubu š tá tneho obč ana Slovenskej republiky.
Správne poplatky za udelenie štátneho občianstva
Osoby s udeleným azylom sú oslobodené od
správneho poplatku.
Za udelenie š tá tneho obč ianstva SR osobe nad 18
rokov sa vyberá sprá vny poplatok vo vý ške 700 €,
dieťaťu do 15 rokov - 100 €, od 15 rokov do 18
rokov - 150 €.
Poplatok sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Podanie opätovnej žiadosti pri neudelení štátneho občianstva
Ak Vá m Ministerstvo vnú tra SR š tá tne obč ianstvo
Slovenskej republiky neudelilo, môžete podať
novú žiadosť o udelenie štátneho občianstva
Slovenskej republiky najskôr po uplynutí dvoch
rokov odo dň a nadobudnutia prá voplatnosti rozhodnutia o zamietnutı́ ž iadosti o udelenie š tá tneho
obč ianstva Slovenskej republiky.

Obč ianske združ enie Marginal v obdobı́ od
1.4.2014 do 31.3.2015 realizuje na ú zemı́ stredné ho a vý chodné ho Slovenska individuá lny
projekt STEP 2, ref. č ı́slo SK 2013 ERF OC 2/1
6inancovaný z Euró pskeho fondu uteč encov,
vš eobecný program Solidarita pri riadenı́ migrač ný ch tokov zameraný na integrá ciu osô b s
udelený m azylom a poskytnutou doplnkovou
ochranou.
Nongovernmental organization Marginal implements on the territory of central and eastern
Slovak republic individual project STEP 2, ref.
number SK 2013 ERF OC 2/1 in period from
1.4.2014 to 31.3.2015 which is coo6inanced by
ERF (European refugee fund) and is focused on
integration of bene6iciaries of international
protection - with granted asylum and subsidiary protection.
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Štátne občianstvo
S tá tne obč ianstvo vyjadruje vzťah fyzickej osoby ku
konkré tnemu š tá tu. So š tá tnym obč ianstvom sa spá jajú niektoré prá va a slobody (napr. volebné prá vo).
Zá kon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znenı́ neskorš ı́ch predpisov
upravuje podmienky nadobú dania, straty a osvedč ovania š tá tneho obč ianstva Slovenskej republiky.

Zároveň musíte splniť tieto podmienky:
•
•
•
•
•

S tá tne obč ianstvo mož no nadobudnú ť narodenı́m,
osvojenı́m a udelenı́m.
Ako osoba s udeleným azylom alebo s poskytnutou doplnkovou ochranou môžete štátne občianstvo SR nadobudnúť udelením, ak:

•
•

1. ste uzavreli manželstvo so š tá tnym obč anom

•

Slovenskej republiky, toto manž elstvo trvá a ž ijete v
tomto manž elstve v spoloč nej domá cnosti na ú zemı́
Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov pred podanı́m ž iadosti o udelenie š tá tneho obč ianstva SR alebo
2. máte na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku alebo
3. ste maloletým dieťaťom, ktoré ho zá konný m
zá stupcom alebo poruč nı́kom je š tá tny obč an Slovenskej republiky alebo prá vnická osoba urč ená
sú dom Slovenskej republiky, a má te nepretržitý
pobyt na území SR najmenej dva roky pred podanı́m ž iadosti o udelenie š tá tneho obč ianstva SR; dl>žka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch
rokov, alebo
4. ste azylantom aspoň štyri roky pred podanı́m
ž iadosti o udelenie š tá tneho obč ianstva SR, alebo
5. má te na ú zemı́ Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v č ase podania
ž iadosti o udelenie š tá tneho obč ianstva SR vá m už
bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
6. ste bez štátnej príslušnosti a máte na území
Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky pred podanı́m ž iadosti o udelenie š tá tneho obč ianstva SR.

ste bezú honný ,
nebol vá m sú dom ulož ený trest vyhostenia,
nie je proti vá m vedené trestné stı́hanie,
nie je proti vá m vedené vydá vacie konanie ani konanie o vykonanı́ euró pskeho zatý kacieho rozkazu,
nie je proti vá m vedené konanie o administratı́vnom vyhostenı́,
nie je proti vá m vedené konanie o odň atie azylu,
preuká ž ete ovlá danie slovenské ho jazyka slovom
aj pı́smom a vš eobecný ch znalostı́ o Slovenskej
republike; to neplatı́ pre ž iadateľa, ktorý pre ž iadateľa, ktorý v č ase podania ž iadosti nedovŕ šil 14
rokov,
plnı́te si povinnosti vyplý vajú ce z ustanovenı́ prá vnych predpisov.

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva
S tá tne obč ianstvo SR udeľuje Ministerstvo vnú tra Slovenskej republiky na zá klade písomnej žiadosti o
udelenie š tá tneho obč ianstva SR. Žiadosť môžete
podať osobne na príslušnom okresnom úrade v
sídle kraja (podľa miesta vá š ho pobytu - okresný
ú rad Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Z ilina,
Trenč ı́n, Preš ov, Koš ice).
Z iadosť o udelenie š tá tneho obč ianstva SR musí obsahovať:
• meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné č ı́slo, ak
ho má pridelené , dá tum a miesto narodenia ž iadateľa,
• adresu trvalé ho pobytu ž iadateľa, ak tento zá kon
neustanovuje inak,
• dô vody ž iadosti o udelenie š tá tneho obč ianstva
Slovenskej republiky a
• dá tum a podpis ž iadateľa.
K ž iadosti o udelenie š tá tneho obč ianstva SR musı́te
predlož iť eš te ďalš ie dokumenty:
1. stručný životopis,
2. doklad totožnosti,
3. rodný list,

4. doklad o osobnom stave (napr. sobá š ny list, prá voplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manž elstva, ú mrtný list manž ela),
5. doklad o pobyte na území Slovenskej republiky
6. doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov,
7. tieto ďalšie doklady, ktoré sa Vás týkajú:
1. potvrdenie daň ové ho ú radu, colné ho ú radu a obce o zaplatenı́ danı́ a poplatkov,
2. vý pis z obchodné ho registra alebo vý pis zo ž ivnostenské ho registra,
3. potvrdenie zamestná vateľa o pracovnom pomere
a kó piu pracovnej zmluvy,
4. potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatenı́ poistné ho na verejné zdravotné poistenie a dl>žke trvania poistné ho vzťahu,
5. potvrdenie zamestná vateľa o zaplatenı́ dane z
prı́jmov a o zaplatenı́ poistné ho na verejné zdravotné poistenie, sociá lne poistenie a starobné dô chodkové sporenie,
6. potvrdenie o š tú diu,
7. potvrdenie o poberanı́ dô chodku,
8. potvrdenie o evidencii uchá dzač a o zamestnanie,
9. potvrdenie o zdroji prı́jmov postač ujú cich na 6inancovanie pobytu ž iadateľa a jemu blı́zkych osô b
na ú zemı́ Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne
nezamestnaný .
Dotazník žiadateľa
Ak má te viac ako 14 rokov, pri podanı́ ž iadosti o udelenie š tá tneho obč ianstva SR musı́te vyplniť dotazník
žiadateľa o udelenie štátneho občianstva SR.
Ovládanie slovenského jazyka
Pri vypl>ňanı́ dotaznı́ka obvodný ú rad v sı́dle kraja overuje ovládanie slovenského jazyka
• pohovorom, prostrednı́ctvom otá zok o rodine, vš eobecné ho charakteru, najmä z histó rie, geogra6ie a spoloč ensko-politické ho vý voja Slovenskej republiky,
• hlasným prečítaním náhodne vybraného článku
z tlače v slovenskom jazyku,
• napísaním obsahu preč ı́tané ho č lá nku.

